
HÄSSJÖ HEMBYGDSFÖRENING 1(2) 

Protokoll fört på styrelse- och medlemsmöte 2018-10-09 på Söråkers folkets hus 

Närvarande: Märta Norell, Karin Eklund, Gun och Ingemar Sundqvist, Ronny Svensson, 
Bengt Andersson och Barbro Elf. 

§ 1 Mötet öppnas av ordförande Märta Norell, som hälsar oss välkomna. 

§ 2 Dagordningen godkänns. 

§ 3 Ronny Svensson och Bengt Andersson välj s att jämte ordförande justera dagens 

protokoll. 

§ 4 Föregående mötes protokoll läses upp, det är inte justerat då Hans Wahlberg och 

Solveig Wiklund inte är närvarande i dag. 

§ 5 a) Ingen ekonomisk rapport i dag, kassören är borta på jobb. Ekonomin fungerar 

inte då kassören Lars-Arne Erikson jobbar för mycket borta. Förslag att Karin 

Eklund fr. o m 2018-10-09 fram till årsmötet tar över kassan för att underlätta 

för Lars-Arne. 

Beslut: att Karin Eklund fr o m 2018-10-09 fram till årsmötet 2019 tar över 

kassan. 

§ 5 b) Söråker framåt får 1 000,- kronor i bidrag. Mail från Kerstin Jennehag, vill ha 

bilder från Båtsmanstorpet. 

50-60- talsgruppen har inte fatt sitt bidrag på 1 000,- kronor från oss. 

Marta har inte fått sitt utlägg från Öppet hus 

Är momsdeklarationen klar? 

§ 6 Båtsmanstorpet. 

a) El - klart hur det ska kopplas in, grävningen görs av Tommy Lundgren. 
b) El - Märta har kollat med E-ON om vi kan få kabel som sponsring, inte klart 

än. 
c) Containern - Mattias Högberg, Timrå kommun, har förklarat vilka handlingar 

som behövs för bygglov, krävs för att ställa upp en container. Kulturmiljön 
ska bevaras, Ronny har skissat på det. Ronny och Bengt ska skriva till 

kommunen om det. Tommy Lundgren gör inget förrän byggnadslovet är 
klart. Torgny från Rotsjö bygg var på Båtsmanstorpet, kan ta upp golvet och 

borra sönder stenen och spränga den med snigeldynamit. Gräva för hand och 
ta bort mossan på stenarna i grunden. Arbetsplan måste göras. 

Offert från Torgny Ahlberg och Tomas Nyländer från Matfors. Gärdsgård 
kommer i framtiden. 

§ 7 Övriga frågor. 
a) Höstmöte på Murberget, nu på lördag klockan 09.00 - 16.00, Medelpads och 

Ångermanlands Hembygdsförbund. Märta har anmält sig, får en 
brandsläckare där, till Båtsmanstorpet 

b) Medlemslistan måste bli klar före nyår.  



Märta Norell 

Ordförande 

Ronny Svensson 

§ 7 fortsättning: 2(2) 

c) Protokollen ska in på hemsidan, inte allt, Ronny ordnar det. 

d) Inga Julpärlor via Hembygdsföreningen i år. I stället något för alla 

medlemmar vid lämpligt tillfälle, t ex ordna berättarkvällar med soppa. Någon 

skriver ner berättelserna. 
Beslut: Inga Julpärlor sponsras i fortsättningen. 

f) Brev till Timrå kommun om upplåtelseavtalet mars 1993, fastigheten 

upplåtes i befintligt skick, gäller i tio år. Om ingen uppsägning görs förlängs 
avtalet från ägarna med fem (5 år) i sänder. Från Timrå kommun 2008, rätt att 

utföra erforderliga reparationsarbeten för att förhindra att den förfaller. 

§ 8 Norrstigen - Märta har pratat med en man på Skogsstyrelsen, vill ha en karta 

över området. 

§ 9 Nästa möte, den 12 november, kommer Kristina Strömberg och pratar om vad 

vi gör. 

§ 10 Ordförande Märta Norell avslutar dagens möte. 
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rbro Elf Justeras: 

Bengt Andersson 


